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Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,
Het tijdperk van het ‘ik’ is voorbij
Deze opmerkelijk uitspraak deed Janny van der Heijden (bekend van ‘Heel Holland bakt’) in
een programma waarvan ik een flard opving voorafgaand aan de persconferentie door
minister Slob. Zij vertelde over initiatieven van restaurants om duizenden maaltijden te
koken voor mensen die dat nodig hebben.
Zou het waar zijn?
Examens
Vanochtend hebben we de examenleerlingen en hun ouders laten weten dat we besloten
hebben de schoolexamens op te schorten.
De persconferentie van 11.30 uur vandaag maakte duidelijk dat:
- Het centraal eindexamen dit jaar vervalt.
- Leerlingen die het schoolexamen goed afronden een volwaardig diploma krijgen.
- Er meer tijd en ruimte is om dit af te ronden.
- Dit zo mogelijk gebeurt op afstand, tenzij dat niet kan, dan later in de tijd.
- Er een uniforme slaag- zakregeling komt.
- Er een regeling voor het instellen van beroep en voor herkansingen komt.
- De overstap naar vervolgonderwijs gegarandeerd is.
Een heftig besluit, niet eerder vertoond volgens de minister, maar in 1945 was dit ook het
geval. Wij denken dat het niet (meer) anders kon en gaan ons beraden op de organisatie van
het schoolexamen, gebruikmakend van de ruimere tijdsperiode en op afstand.
Minister Slob benaderde op het laatste nog: eindexamenkandidaten, blijf aan het werk!
En hij benadrukte ook dat we er alles aan gaan doen om te zorgen voor volwaardige en
verdiende diploma’s. Dat geldt voor ons ook.
Niet naar school komen
Hoewel het zich maar af en toe voordoet, benadrukken we toch dat leerlingen tot nader
order om geen enkele reden nog naar school moeten komen. Tenzij er een afspraak is
gemaakt over opvang door de school. Kom niet om iets te halen of in te leveren.
Structuur
Nu duidelijk is dat de scholen langer gesloten blijven, gaan we ons opnieuw beraden op de
structuur die we leerlingen bieden, de toetsen en de overgangsnormen. Zodra hier meer
duidelijkheid over is, brengen we iedereen weer op de hoogte.

Labjassen en handschoenen
Op verzoek hebben we 25 schone labjassen en 2 dozen handschoenen overgedragen/
uitgeleend aan een huisartsenpraktijk aan de Duiventil. Daar zijn ze nu harder nodig dan op
school.
Een leraar in de VS schreef dit aan ouders.
Beste ouders met schoolgaande kinderen,
Je hebt misschien de neiging om nu een strak rooster te maken voor je kinderen. Je hoopt op
uren leren, online oefeningen, experimenten en boek verslagen.
Je gaat schermtijd beperken tot alles klaar is! Maar er is iets belangrijks...
Onze kinderen zijn net zo bang als wij op moment. Ze horen niet alleen alles wat er gebeurt
maar ze voelen ook onze constante spanning en angst.
Zij hebben nog nooit zoiets meegemaakt. Ja, het idee van weken 'vrij' is misschien leuk, niet
zich realiserend dat de werkelijkheid is dat ze vast thuis zitten zonder hun vrienden te
kunnen zien.
In de komende weken zul je steeds meer gedragsproblemen zien ontstaan. Of het nou angst
is of boosheid of protest omdat ze niets ‘normaals’ kunnen doen - het komt eraan. Ze gaan
meer ‘meltdowns’ krijgen, woedeaanvallen, en tegendraadse gedrag in de komende weken.
Dit is normaal en te verwachten onder deze omstandigheden.
Waar kinderen nu behoefte aan hebben is om zich veilig en geliefd te voelen. Het idee
hebben dat het allemaal goed gaat komen.
Dit kan betekenen dat je het perfecte rooster moet gaan vergeten en je kinderen iets meer
kind laten zijn.
Speel met ze, buiten (als dat kan). Bak koekjes en klieder met verf. Speel bordspellen en kijk
films. Ga samen een experimenteren of zoek virtuele rondleidingen van musea of
dierentuinen. Begin een boek te lezen samen met het hele gezin. Ge lekker onder een deken
knuffelen en doe helemaal niets.
Maak je geen zorgen over achterstand op school. Alle kinderen zitten in hetzelfde schuitje en
ze zullen het allemaal wel redden. Als we terug zijn in het klaslokaal, gaan we hun koers
corrigeren en ze tegemoetkomen op hun niveau. Leraren zijn hier experts in!
Ga geen ruzie met ze maken omdat ze geen zin hebben in rekenen. Ga niet tegen ze
schreeuwen als ze niet het rooster volgen. Verplicht ze niet om 2 uur te leren als ze dat niet
willen.
Als ik je een ding kan meegeven het is dit: als dit allemaal afgelopen is, is de mentale
gezondheid van je kind veel belangrijker dan hun academisch niveau.
En hoe ze zich nu voelen zal ze veel langer bijblijven dan het leerwerk dat gedaan hebben in
die weken. Hou dat in gedachten ieder komende dag.
You can make the difference. Make them feel safe!
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